
1 
 

EBALUAZIO MODURA ARAUTUTA, DIRU-LAGUNTZEN DEIALDI 
PUBLIKOA, GARRAIOBIDE ALTERNATIBO IRISGARRI BAT 
MUGIKORTASUN URRIKO DESGAITASUN LARRIEZ KALTETUTAKO 
PERTSONEI ZUZENDUTA, HAU TAXI-TXARTELAREN ERABILERAREN 
BITARTEZ IZANGO DA. ZIZUR NAGUSIAN 2018. URTEAN. 
 
Zizur Nagusiko Udaletxeko Diru-laguntzen Ordenantza Orokorrak araututa duen legez, egiten 
da deialdia; aurretik, 2017ko ekainaren 29an udaletxe honetako Plenoan adostukoa, erabaki hau 
behin betikoa egin zen ez zelako inongo erreklamaziorik jaso informazio publikoaren aldian. 
Ordenantza hau 2017ko urriaren 13ko Nafarroako Aldizkari Ofizialeko 198. zenbakian 
argitaratuta dago.  
 
 
1. Administrazio deitzailea: ZIZUR NAGUSIA-AYUNTAMIENTO DE ZIZUR MAYOR 
2. Ematen duen Organoa: Udaletxea 
3. Sail Kudeatzailea: Hiri-zerbitzuen saila 
4. Jardunbidea: Hiri-zerbitzuen saileko teknikak 
5. Prozedura: Banakako ebaluazioa 
6. Tramitazioa: Aurretiazkoa 
 
 
1.- Deialdiaren xedea 
 
Banakako laguntzak arautzea da deialdi honen xedea, desgaitasun fisikoa dutelako hiri barruko 
garraioa erabiltzeko arazoak dituzten pertsonei zuzenduta dago; egokituko zerbitzua (taxia) 
erabil dezaten. Deialdi hau baldintzatuta egongo da betiere, garraio publikorako erabiltzen diren 
ibilgailuetan irisgarritasuna hobetzeko asmoarekin. 
 
 
2.- Helburua 
Hiriko garraioak erabiltzeko arazo larriak dituzten pertsonei ordezko garraio irisgarri bat 
ahalbidetzea da programa honen xedea. 
 
Garraioetan irisgarritasuna izatea behar-beharrezkoa da mugitzeko desgaitasun larria duten 
pertsonentzat, hauek bizitza beregain hartzeko eta Zizur Nagusiko beste edozein herritar bezala, 
baldintza beretan bizi ahal izateko. 
 
Mugitzeko desgaitasuna duten pertsonen gizarteratzearen jokabide hau Administrazioak 
harturiko neurri multzoaren zati bat baino ezta, eta diru laguntza ematean zehaztuko da; diru hau 
onuradun pertsonek erabili ahal izango dute beraien joan-etorrietarako garraio publiko modura 
taxia erabilita. 
 
Laguntza ekonomiko hau borondatezkoa eta ohiz kanpoko diru-laguntza bat izango da, ezin 
izango da aurrekari bezala aipatu. 
 
 
3.- Baldintzak, betebeharrak eta epea diru-laguntzak jaso eta gauzatzeko 
 
1.- Diru-laguntza hau onuradunek beraien joan-etorrietan erabiltzeko laguntza ekonomikoa 
izango da, horretarako garraio publiko modura erabiliko dituzten taxiak 2018ko urtarrilaren 
1etik abenduaren 31ra erabili ahal izango dituzte. 
2.- Diru-laguntzaren erabilera pertsonala eta besterenezina izango da, eta onuradunek zerbitzu 
publiko horretarako ezarrita dauden arau orokorrak betetzera behartuta daude. 
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3.- Diru-laguntzaren bidez eskuragarri egongo diren taxi hauen erabilerak hirian eta hiriarteko 
joan-etorriak egiteko eskubidea emango du (Iruñeko eskualdean), Zizur Nagusitik 20 
kilometroko eremutik gora ezin izango da erabili. 
Salbuespen egoeratan, Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak balioztatu eta aztertu ondoren eta 
eskumena duen organoak erabakita, Programa beste joan-etorri batzuetarako erabili ahal izango 
da. 
 
4.- Diru-laguntza honen erabileran Udal-administrazioak irregulartasun arazo bat ikusiz gero, 
erakundeak berak aztertu ahal izango du. 
 
5.- Programaren iruzurrezko erabilerak laguntza berehala kentzea ekarriko du. 
 
6.- Onuraduna dena, bere egoera pertsonalean programan sartzeko eskubidean eragiten duen 
aldaketarik egonez gero, behartuta egongo da jakinaraztera.  
 
4.- Aurrekontuen kredituak, diru-laguntzaren gehienezko zenbatekoa eta banakoen 
zenbatekoa. 
4.1.- Erabilgarri diren kredituen artean deitutako gehienezko zenbatekoa  
 
Deialdi honetarako 2018an guztira zenbatetsitako dirua 600,00 eurokoa da. 
 
Aurretiaz izapideturiko deialdia da hau, beraz, 2017ko aurrekontu-ekitaldian onartua izan arren, 
ebazpena eta gastuaren egikaritzea 2018. urteko ekitaldian egingo dira. 
Helburu horretarako, 2018ko aurrekontu ekitaldirako estimazioa 600,00 euroko diru kopurua 
izatea da, 1 23113 48000 partidan kargua izanik. Dena dela, aurrekontuak ematea behar 
bezalako eta nahiko kreditu izateak baldintzatuta geratuko da, ematea erabakitzen denean. 
 
Ezin izango da deialdi honetan ezarritako diru kopuruaren gainerako diru-laguntzarik eman. 
Diru-laguntza emateko ebazpenak zehaztuko du gehienezko zenbatekoa dagokion aurkeztutako 
eskaerari.  
 
Arestian aipatutakoari kalterik egin gabe, aurrekontu horretan ematea erabaki den diru kopurua 
agortuko balitz, datorren 2018. urterako Gizarte Zerbitzuen sailak duen aurrekontuaren 
kreditutik hartzea posible litzateke, deialdi berri bat deitu gabe uztailaren 21eko Errege-
dekretuko 58. artikuluan azaltzen den legez, bertan azaroaren 17ko Diru-laguntza Orokorrei 
buruzko 38/2003 Legearen Erregelamendua onesten da. Nolanahi ere, kopuru osagarri hau 
kredituaren erabilerara baldintzatuta geratzen da, eta, haren lekuan, dagokion aurrekontu-
aldaketa egin ondoren, diru-laguntza ematearen erabakia hartu aurreko momentu batera. 
 
4.2.- Banakoen zenbatekoa 
 
Hurrengo ehunekoak aplikatuz lortzen da onuradun pertsonei dagokien laguntzaren kopurua, 
justifikaturiko diru-laguntzetako gastuen emaitza jakinda, betiere  familiako diru-sarrera gordina 
LGS baino zenbat aldiz altuago denaren arabera haztatuak.  
 
 
Familiako diru-sarrera gordina LGS baino 
zenbat aldiz altuago denaren arabera 
haztatuak. 

Diru-laguntzetako gastuen portzentajea 
justifikaturiko diru-laguntzen inguruan 

3 LGStik gorako diru-sarrerak                                   0% 
2,6 eta 3 LGSren artekoak                                  25% 
2,1 eta 2,5 LGSren artekoak                                  50% 
1,6 eta 2 LGSren artekoak                                  75% 
1,5 LGS baino gutxiagokoak                                  90% 
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Familiako diru-sarrerak jarraian datorren formularen bitartez haztatuko dira: 
 
HFS: Familiako diru-sarreren zenbatekoa haztatuko da, Lanbide arteko Gutxieneko Soldata 
baino zenbat altuago denaren arabera. 
FS: Familiako diru-sarrera gordinaren zenbatekoa haztatuko da, Lanbide arteko Gutxieneko 
Soldata baino zenbat altuago denaren arabera. 
                                              IF: Aurreko urteko diru-sarrera gordina 
                                                             Aurreko urteko LGS 
 
K: Diru-laguntza eskatzen den familia-unitateko kideen haztapen-koefizientearen araberakoa. 
Kide bakarreko familia-unitateek:1,00 
2 kideko familia-unitateak: 0,94 
3 kideko familia-unitateak: 0,89 
4 kideko familia-unitateak: 0,84 
4 kide baino gehiagoko familia-unitateei dagokienez, berriz, 0,04 murriztuko da koefizientea, 
kide bana gehitu ahala. 
Familia-unitateko kide bat edo gehiago elbarriak edo 65 urtetik gorakoak badira, egokituko 
zitzaion tartekoa edo hurrengo tartekoa izango da ezarriko den N koefizientea. 
 
S: Familiako diru-sarrera gordinaren %20a gutxienez jartzen duen kide bakoitzaren araberako 
haztapen-koefizientea. 

- Jasotzaile bakarreko diru-sarrerak dituen familia-unitateak: 0,77 
- 2 jasotzaileren diru-sarrerak dituen familia-unitateak: 0,75 
- 3 edo jasotzaile gehiagoren diru-sarrerak dituen familia-unitateak: 0,73 

 
5.- Pertsona edo entitate onuradun izateko bete beharreko baldintzak 
5.1. Pertsona edo entitate onuradun izateko bete beharko direnak: diru-laguntzak ematean 
oinarritzen den egoeran egotea eta jarraian aurreikusi diren egoeraren baten gertatzea. 
 
5.2. Baldintza espezifikoak: 
1.- Galera funtzional edo anatomikoa, edo deformazio esentziala izatea, eta %33 gradukoa edo 
gehiagokoa izanda hiriko garraioetan ibiltzeko arazo larriak izateaz gain, behar bezala onetsita 
minusbaliotasunen ziurtagiri ofizialean. Mugen puntuazioa 7koa edo gehiagokoa izan beharko 
da. 
 
2.- Zizur Nagusiko herrian erroldatuta egotea, eta bai eskaera egiten denean, baita dirua jasotzen 
den bitartean ere herrian bertan bizitzea. 
 
3.- Desgaitasun psikiko edo buruko gaixotasunik ez izatea gizartean bizitza autonomo bat egitea 
eragotzi  ahal duena. 
 
4.- Gida baimenik ez izatea, edo inoiz izanda ere gaur egun desgaitasuna dela eta baldintza 
fisikoak gidatzea eragozten dutela erakutsi (mediku-ziurtagiri baten bitartez) 
 
5.- Mugitzeko desgaitasuna izanez gero, gidatzeko ibilgailu egokiturik ez izatea, 18 urtetik 
gorakoak baldin badira eskatzaileak. 
 
6.- Zizur Nagusiko udalarekin ordaindu gabeko zorrik ez izatea, edo Oinarrizko Gizarte 
Zerbitzuak dirua aurreratua izanik itzultzeko ez izatea epea iraungi bada eta dirua itzuli gabe 
baldin badago. 
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Hala ere, salbuespen gisa, Zizur Nagusiko udalak gizarte-larrialdi baten aurrean alde batera 
utziko luke aipatutako baldintza betetzea, betiere arrazoia edo arrazoiak ohiz kanpokoak direla 
aholkatzen duen txosten teknikoa izanik. 
 
7.- Familia-unitatearen diru-sarrerak ez dezatela jarraian aipatzen diren baremoak gainditu: 
 

   KIDEEN  
KOPURUA 

            INDIZEA DIRU-SARREREN MUGA 

         1                           3.00 x LGS          27.241,20 euro 
         2            3.50 x LGS          31.781,40 euro 
         3            4.00 x LGS                       36.321,60 euro 
         4            4.50 x LGS          40.861,80 euro 
         5                   5.00 x LGS          45.402,00 euro 

 
Eskatzailearen familia-unitatean dauden ekonomia baliabideen konputua egiteko etxekoan 
Errenta eta Ondasunak kontuan hartuko dira. 
Familia-unitatearen diru-sarreren osotasuna ulertzeko Errenta edo urteko diru-sarreretatik 
jasotzen den diru guztia izango da, hauen jatorria izan daiteke: 

a) Lan-etekinetatik jasotakoak, edonolako erregimena izanik ere gizarte-aurreikuspenak 
eta bizisari prestazioak barne, nahiz eta PFEZren Aitorpenean ordainketa salbuetsi 
modura agertu. Lanetik ateratako lan-etekinen diru-sarrera gordinetatik gizarte-
segurantzari kotizaturikoa eta eskubide pasiboak direla eta ordaindutako diruak 
kenduko dira, derrigorrezko mutualitateak edo antzekoak. 

b) Kapital higigarriaren edo higiezinaren etekinak. 
c) Enpresa edo lanbide jardueretatik ateratako etekinak. 
d) Ondarearen gehikuntzak edo murrizketak (507+8841+529 laukietan, PFEZren 

Aitorpenean) 
 
Familia-unitatetzat hartzen da, eskatzen duen pertsona edo haren lekuan: 

a. Senar-emazte eta adingabeko seme-alabek osatzen dutena, salbuespenak ere badira; 
baldin eta gurasoen baimenarekin aparte bizi direnak eta ezgaitze-deklarazio 
judizialarekin  guraso-ahal luzatura edo birgaitura lotuta dauden adin nagusiko seme-
alabak. 

b. Berariazko legeriaren arabera bikote egonkorra dena eta hauen adingabeko seme-alabak, 
salbuespenak; gurasoen baimenarekin aparte bizi direnak eta adin nagusikoak direnak. 

c. Legezko banantzeetan, edo ezkontza-loturarik ez dagoenean, edo bikote egonkorra edo 
bizikidea ez bada, baita aita edo ama dituzten seme-alaben bizikide direnean osatutako 
familiek ere, eta aurrean aipatutako ataletan aipatzen diren baldintzak biltzen badira.  

d. LGStik beherako diru-sarrerak eta gurasoekin bizi diren 18 eta 25 urte arteko seme-
alabek ere familia-unitatetzat hartzen dira. 

 
5.3. Egoera bereziak: 
- Familia osoaren diru-sarreren muga alde batera uzten da, errenta propioak (LGS) lanbide 
arteko gutxieneko soldata biderkatzen ez duenean, edo onuraduna izanda lanerako edo ikasteko 
joan- etorrietan garraioa behar duten pertsonentzat, horretaz gain, ezin dute ibilgailu egokiturik 
izan eta Gurutze Gorriak lagunduriko garraioarekin 
bateraezina izan behar du. 

- Familia osoaren diru-sarreren muga alde batera uzten da, onuraduna izanda seme edo 
alabarekin biziz gero, edo adingabekoen eta langabezian edo ikasten ari diren 23 urtetik 
gorakoen kargua izanda, betiere (LGS)lanbide arteko gutxieneko soldata baino 3 aldiz 
gehiagoko errenta dutenean.  

- Harrera-familia: familia-unitate batek desgaitasuna duen adingabeko bat izanez gero 
harreran, Dekretuz abandonatze edo babesik eza bezala zehaztuta, taxi-bonua 
erabiltzeko laguntza izateko baldintzak betetzen baditu, baina diru-sarreren (errenta) 
kopurua gainditzen badu, egoera berezitzat hartuko da. 
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- Familia-unitate baten desgaitasun larria duten bi pertsona izanda: Familia-unitate bereko 
2 kidek taxi-bonua erabiltzeko laguntza izateko baldintzak betetzen badituzte, baina 
diru-sarreren kopurua gainditzen badute, egoera berezitzat hartuko da. 

- Muturreko larritasuna izan daitekeen gaixotasun edo patologia bat, eta bizi-itxaropena 
murriztea dakarrela frogatzeko modukoa izanik (1056/2014ko Errege-dekretuaren 
xedapen gehigarriaren arabera, araututa dago desgaitasuna duten pertsonen oinarrizko 
baldintza bat dela aparkatzeko txartelaren erabilera eta jaulkipena): eskatzailea halako 
egoera batean aurkituz gero, eta bere Desgaitasun-ziurtagiria bideratze prozesuan 
izanda, 6 hilabeteko epean ordezkatu ahal izango du Osasun-txostenagatik, honekin eta 
bere familiako medikuak igorrita aparkatzeko behin-behineko txartela lortu ahal izango 
du. 
 

6.- Pertsona edo entitate onuradunaren betebeharrak  
Hurrengoak dira pertsona edo entitate onuradunaren betebeharrak: 
 

a) Eskainitako laguntza zertarako den zehazki jakin, eta helburu horretarako baino ez eman 
diru-laguntza hori. 

b) Emate organoaren aurrean baldintzak eta betekizunak justifikatu, era berean, diru-
laguntza jasoko duen jarduera zein den eta diru-laguntza ematearen helburua beteko 
dela ziurtatu 
  

c) Emate organoak eskatzen badu, egiaztatzeko jarduketak menderatu, eta beste edozein 
egiaztapen edo finantza-kontrol eginez gero emate organoek; horrela, aurrean 
aipatutako jarduketei buruzko eskatzen duten informazioa eskainiko da. 
 

d) Jasotako funtsen erabilerarako eduki diren azalpen txostenak gorde, dokumentu 
elektronikoak barne, egiaztatu edo frogatu nahiko balira ere.  

 
Zizur Nagusiko udalari jakinarazi eta eskatu kondizio, betebehar eta baldintzetan ematen diren 
aldaketak diru-laguntzak emateko orduan kontuan izateko. Horrez gain, diru-laguntzen kopurua, 
laguntzak, diru-sarrerak edo diru-laguntza jasoko duen jarduera finantzatuko duen baliabidea. 
Jakin bezain laster jakinaraziko da mezu hau, eta, nolanahi ere, diru-laguntzaren justifikazioa 
baino lehen. 
 
7.- Eskaeren aurkezpena 
7.1.- Eskaerak aurkezteko lekua 
Eskaerak Zizur Nagusiko Udaleko Erregistro Orokorrean (Erreniega parkea, z/g)  aurkeztu 
beharko dira, edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideko urriaren 1eko 
39/2015 legearen 16.4 artikuluan aurreikusitako  edozeinetan.  
 
7.2.- Eskaerak aurkezteko epea 
Eskaerak aurkezteko epea deialdi honen indarraldian zehar izango da. 
 
7.3.- Eskaerak eta dokumentazioa aurkezteko modua 
Eskaerak Zizur Nagusiko Udalaren eskabide bitartez adierazi beharko dira, interesdunak 
sinaturik edo haren ordezkaritza egiaztatzen duen pertsonak eskubidean baliozko edozein 
baliabideren bitartez I. Eranskin bezala dagoen ereduaren arabera.  Eskaerak deialdi honetako 
7.4 atalean erreferentzia egiten den dokumentu eta informazioekin lagunduko dira. 
 
Eskaerak ez baditu deialdian agindutako baldintzak jasotzen, interesdunari galdegingo zaio 
hamar eguneko gehienezko eta luzaezin epe batean, akatsa zuzen dezan edo nahitaezko 
dokumentuak gehi ditzan, eta ohartaraziko zaio hala egin ezean eskaerari uko egin diola 
ulertuko dela, aurretiko ebazpena , Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideko 
urriaren 1eko 39/2015 Legearen 21 artikuluan aurrez ikusitako kondizioetan eman beharko 
dena. 



6 
 

 
Eskatzen diren dokumentuak Zizur Nagusiko Udalaren edo haren Erakunde Autonomoen esku 
baleude, haren indarraldiaren erantzukizunpeko adierazpen batengatik ordezkatu ahal izango 
dira, data eta aurkeztu ziren organo edo bulegoa adieraziz, edo, bestela, igorrita, inola ere 
dagozkion prozeduraren amaieratik  bost urte baino gehiago igaro gabe.  
Diru-laguntza eskaeraren aurkezteak deialdi honek agintzen dituen  oinarri guztien onarpena 
suposatzen du. 
 
7.4. Aurkeztu beharreko agiriak 
Pertsona onuradunek Zizur Nagusiko Udalaren eskabide ofizialarekin batera honako agiriak 
aurkeztu beharko dituzte: 

a) Eskatzailearen nortasuna egiaztatzeko dokumentazioa, eta, bere kasuan, bere 
izenean ordezkatzen duenarena. NANa edo AIZa aurkeztu beharko dute. 

b) Erantzukizunpeko adierazpena non jasoko den eskatzaileak betekizun orokorrak 
betetzen dituela onuradunaren izaera lortzeko, Diru-laguntzei buruzko azaroaren 
17ko 38/2003 Lege Orokorrak eta deialdi honen espezifikoak  eskatu bezala, eta ez 
dagoela  inolako debeku auzian sarturik Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 
38/2003 Lege Orokorraren 13.2 artikuluan zerrendatutakoen artean onuradun izaera 
lortzeko, deialdi honetako II. Eranskin bezala dagoen ereduaren arabera. 

c) Desgaitasun mailaren ziurtagiri ofizialaren fotokopia Pertsonen Autonomia eta 
Garapeneko Nafar Agentziak igorrita non jasoko baita garraio publikoak erabiltzeko 
zailtasunaren balorazioa. 

d) Familia-unitateko kide guztien Pertsona Fisikoen azken Errenta Aitorpena, eta 
haren ezean, beraiek jasotako diru-sarreren edo pentsioen egiaztagiriak. 

e) Ogasun edota Gizarte Gaietako ziurtagiria ibilgailua erosi edota egokitzeko 
onuradun eskubiderik ez dela erabili adieraziko duena. 

f) Egindako gastuaren faktura izenduna, non agertuko baita bidaiaren hasiera eta 
amaiera tokiak. 

g) Kontu-zenbakiaren fotokopia erabiltzailearen izenean. 
h) Beste edozein agiri Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen arabera programan sartzeko 

interesekoa bada. 
 
Zizur Nagusiko Udalak erroldatzea ofizioz egiaztatuko du baita ibilgailu egokituaren titularra 
den ere,  zeharka salbuespen egiaztapenaren bitartez zirkulazio-zergan, eskaeraren aurkeztea 
baimen nahikoa izanik Udalak egiaztapen hau egin dezan. Halaber, eskatzailea Zizur Nagusiko 
Udalarekiko zerga-betebeharrak egunean dituen egiaztatuko du. 
 
Eskaerak berekin ekarriko du Zizur Nagusiko Udalari baimena ematea bidezkoak diren 
egiaztapen-jarduketak egiteko, eskatzaileek emandako informazioa baieztatzeko, eskatutako  
betekizunen konkurrentzia eta emakidetik eratorritako onuradunaren betebeharren betetzea 
xedeekin. 
 
Agiriak jatorrizkoak izan beharko dira, kopia konpultsatuak edo benetakotasunezko kopiak 
indarrean dagoen legeriaren arabera. 
 
8.- Prozeduraren instrukzio eta ebazpena 
8.1.- Prozeduraren instrukzioa 
Diru-laguntzak eskuratzeko interesdunek haien eskaera gauzatuko dute Udaleko Oinarrizko 
Gizarte Zerbitzuan zeinek ekingo dio bai beharraren bai programan sartzeko betekizunen 
betetzearen baloraziora. 
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Urtean behin eskatuko da, eta unean uneko araudi aplikagarriaren eta Udalaren aurrekontuen 
erabilgarritasunaren arabera emango da.  
 
Halaber, Zizur Nagusiko Udalak, egoki joz gero, emandako diru-laguntzen onuradunen 
inguruabar  sozial eta familiarrak aztertuko ditu diru-laguntzaren indarraldian zehar. 
 
Laguntzak eman aurretik, eskatzaileak emandako dokumentazioa aztertu eta baloratuko da; era 
berean, egindako gastuen fakturak aurkeztu beharko dira, hiru hiletik behin, laguntza jaso 
aurretik. 
 
Ebazpen-proposamena, behar bezala arrazoitua, instrukzio-organoak espedientea ikustean 
egingo du eta  eskumena duen organora helarazi ebazteko, aurrez Kontu-hartzailetzak gastuaren 
fiskalizazioa eginez. 
 
8.2.- Ebazteko eta jakinarazteko epea 
Ebazpena erabakitzeko eta jakinarazteko gehieneko epea, diru-laguntza eskaera Erregistro 
Orokorrean sartu denetik, sei hilabetekoa izango da. Gehieneko epe hori berariazko ebazpenik 
eman gabe iragan ondoren, eskaera ezestu dela ulertuko da. 
Emakidaren ebazpena arrazoitua izan beharko da, era argian azalduko da: diru-laguntza ematen 
zaion pertsona edo erakunde eskatzailea edo eskatzaileak, eta haren zenbatekoa, eta, behar 
denean, ezestu diren eskaeren pertsona edo erakunde eskatzailea edo eskatzaileak. 
 
Emakidaren ebazpena, bukaera emango diona administrazio bideari, Herri Administrazioen 
Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 40 artikuluan 
adierazitakoari jarraituz, pertsona edo erakunde eskatzaileari jakinaraziko zaio. 
 
Emandako diru-laguntzak ez dira Diru-laguntzen Datu-base Nazionalean argitaratuko Zizur 
Nagusiko Udalaren Diru-laguntzen Ordenantza Orokorreko 17.2 artikuluaren arabera. 
 
9.- Diru-laguntza gastuak 
Diru-laguntza gastuak diruz lagundutako jardueraren naturari dudarik gabe erantzuten diotenak 
dira, behar-beharrezkoak direnak eta deialdi honetan jarritako epean egiten direnak. 
 
Berariaz, diru-laguntza gastua taxi-zerbitzu publikoaren ibilaldia kontsideratzen da. 
 
Diru-laguntzen kostua ez da inola ere merkatu-balioa baino handiagoa izango. 
 
10.- Diruz lagundutako jardueraren bateragarritasuna 
Laguntza bateragarria izango da beste administrazio edo erakunde batzuek xede bererako 
eskaintzen dituzten diru-laguntzak hartzearekin eta, zehazki, Garraio gastuengatik Mugikortasun 
eta Konpentsazio laguntzarekin, otsailaren 27ko 383/1984 Errege Dekretuak arautua. 
 
Laguntza eskuratzea bateraezina izango da ibilgailu bat erosteko ematen diren laguntza 
ekonomikoekin edota zerga-salbuespenekin Zerga Berezien Legean ageri den indarraldian, 
desgaitasuna duten 19 urtetik gorako pertsonendako eta gidabaimena lortzea galarazten ez 
dioten desgaitasuna izanez gero. 
 
Diru-laguntzaren zenbatekoak ez du inola ere diruz lagundutako jardueraren kostua gaindituko, 
izan bakarka edo beste diru-laguntzen elkartzean, izan laguntzak, diru-sarrerak edo baliabideak. 
Hori gertatuko balitz, lortutako gehiegizkoa itzuli beharko da, baita dagokion berandutze-
interesaren eskakizuna ere. 
 
Pertsona edo entitate onuradunak diruz lagundutako jarduera finantzatuko duten beste diru-
laguntzen, diru-sarreren edo baliabideen eskaera edo lorpena  komunikatu beharko dio organo 
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emaileari. Komunikazio hau jakin bezain pronto egin beharko da, eta, nolanahi ere, jasotako 
diruari aplikazioaren justifikazioa eman aurretik. 
 
11.- Ordainketa 
Diru-laguntzaren ordainketa emakidaren ebazpenaren ondoren egingo da. 
 
12.- Diru-laguntza galtzeko arrazoiak 
1- Emateko betetzen ziren baldintzetako bat ez betetzea. 
2- Programan sartzeko baldintzak aldatzea. 
3- Beste edozein arrazoi, zergati justifikatutzat hartzen bada erabiltzaile izaera galtzeko. 
 
13.- Itzultze arrazoiak 
Onuradunak jaso duen zenbateko guztia edo zati bat itzuli beharko du , eta diru-laguntza 
ordaindu den unetik itzulketaren jatorria erabakitzen den data arte dagozkion berandutza-
interesak, Zizur Nagusiko Udalaren Diru-laguntzen Ordenantza Orokorraren 35 artikuluan 
jasotzen diren edozein itzulketa arrazoi pilatzen denean, baita atal honetan aurreikusitako 
gainontzeko ustezkoetan. 
 
Zehazki, zati baten edo guztiaren itzultzeko arrazoiak honakoak dira: 
 

- Deialdi honetan finkatutako baldintzak ez betetzea Administrazioaren ohizko 
kontroletan egiaztatu ondoren bermatuta. 

- Iruzurrezko jokabide ustezkoak edo datuen ezkutaketa. 
- Diru-laguntza emateko baldintzen aldaketa Oinarrizko Gizarte Zerbitzuari jakinarazi 

gabe, haren egoera sozio-ekonomikoan aldaketa bat suposatzen duena eta jasotako 
laguntzaren zenbatekoan aldaketa bat berekin dakarrena. 

- Diru-laguntzen pilatzea, haien arteko bateragarritasun ezean.  
 
14.- Errekurtso araubidea 
Deialdi honen, haren oinarrien eta bertan ezarritakoa betearazteko har daitezkeen administrazio-
ebazpenen aurka, hurrengo errekurtsoak jar daitezke, aukeran: 
 

- Berraztertzeko errekurtsoa, administrazio-egintzaren egile den organoari zuzendua, 
hilabeteko epean errekurritzen den egintza jakinarazi edo, bestela, errekurritzen dena 
argitaratzea.  

- Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari zuzendua, hilabeteko 
epean errekurritzen den egintzaren jakinarazpenetik edo errekurritzen dena argitaratzea.  

- Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiari 
zuzendua, bi hilabeteko epean. Epe hori errekurritzen den egintza jakinarazi edo 
argitaratu eta biharamunetik aurrera hasiko da zenbatzen.  
 

Zizur Nagusia, 2017ko abenduan 
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1. ERANSKINA 
 

ESKABIDE EREDUA 
 
…………………………………………………………………………………….  jaun/andreak, 
helbidea ……………………………………………………………… 
NANa……………………… telefono zenbakia ………………………………………………  
Fax zenbakia ………………………………………………. 
edo haren ordez …………………………………………….………………………………… 
……………………………………jaun/andreak, helbidea ………………………………………. 
NANa ………………………………… Telefono zenbakia …………………………………… 
Fax zenbakia ............................................. 
 
Diru-laguntzen deialdiaren ezagutza izanik, banakako ebaluaketa erregimenean, 2018. 
urtean Zizur Nagusian mugitzeko desgaitasun larriak dituzten pertsonei egokitutako  
ordezko garraioa eskaintzeko, taxi-bonuaz baliatuta. NAO …….. zenbakian argitaratuta 
……………………….. datan. 
 
ESKATZEN DU: Eskaera kontuan izan dadila, horretarako honako agiriak gehituz: 
 

- Eskatzailearen nortasunaren egiaztagiriak, eta, bestela, haren izenean aritzen den 
ordezkaritzarena. 

- Erantzukizunpeko adierazpena non jasoko baita pertsona edo entitate eskatzaileak 
indarrean dagoen legeriak eta deialdiak eskatzen dituen baldintzak betetzen dituela eta 
onuradun izaera lortzeko ez dagoela inolako debeku kausan sartuta, deialdi honetako II 
Eranskin bezalako ereduarekin bat etorriz. 

- Xede bererako beste administrazio, entitate edo pertsona publiko edo pribaturi 
eskatutako edota eskuratutako diru-laguntza eskaeren adierazpena, eskatutako 
zenbatekoa zehaztuz, entitatearen izena eta jasotako zenbatekoa (III. Eranskina). 

- Pertsonen Autonomiarako Nafar Agentziak emandako desgaitasun mailaren ziurtagiri 
ofizialaren fotokopia, non jasoko baita zailtasunaren balorazioa garraio kolektiboak 
erabiltzeko. 

- Familia-unitateko kide guztien Pertsona Fisikoen azken Errenta Aitorpena, eta haren 
ezean, beraiek jasotako diru-sarreren edo pentsioen egiaztagiriak. 

- Ogasun edota Gizarte Gaietarako Saileko ziurtagiria non jasoko baita ibilgailuak erosi 
edota egokitzeko eskubiderik ez dela erabili. 

- Egindako gastuaren izenezko faktura, non zehaztuko baita ibilbidearen irteera eta 
amaiera tokiak. 

- Erabiltzailearen izenean kontu zenbakiaren fotokopia. 
- Beste _____________________________________________________________ 

 
 
Eta honela jasota gera dadin eta ondorio egokiak eragin ditzan, honakoa sinatu eta bidaltzen dut, 
 
Zizur Nagusian, 20……..ko   ………………………………ren   ……………………..(e)an. 
 
(Sinadura) 
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II ERANSKINA 
 

ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA 
 
…………………………………………………………………..…………………..jaun/andreak, 
helbidea ……………………………………………………… NANa…………………………… 
telefono zenbakia …………………  Fax zenbakia ……………………… edo haren ordez 
………………………………………………………………………………………jaun/andreak, 
helbidea …………………………………………………………… NANa …………………… 
telefono zenbakia …………………………………… Fax zenbakia ............................................. 
eta diru-laguntzen deialdiaren ezagutza izanik, banakako ebaluaketa erregimenean, 2018. 
urtean Zizur Nagusian mugitzeko desgaitasun larriak dituzten pertsonei egokitutako  
ordezko garraioa eskaintzeko, taxi-bonuaz baliatuta. NAO …….. zenbakian argitaratuta 
……………………….. datan. 
 
ADIERAZTEN DU: 
 

- Betekizun orokorrak betetzen dituela onuradunaren izaera lortzeko, Diru-laguntzei 
buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrak eta deialdi honen espezifikoak  eskatu 
bezala. 

- Ez dagoela  inolako debeku auzian sarturik, Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 
38/2003 Lege Orokorraren 13.2 artikuluan zerrendatutakoen artean, onuradun izaera 
lortzeko. 

- Ez duela gidatzeko baimenik, edo, inoiz izanda ere, desgaitasunaren ondorioz gidatzeko  
moduko baldintza fisikoetan ez dagoela (osasun-ziurtagiriaren bitartez egiaztatua). 

- Ez duela mugimenduan desgaitasuna duten pertsonendako egokitutako ibilgailu 
propioa. 18 urtetik gorako eskatzaileen kasuan. 

- Hitzematen duela eskatzen duen diru-laguntzaren zenbatekoa diru-laguntzaren 
emakidan oinarritzen diren helburu eta jardueren betetzean. 

 
 
Eta honela jasota gera dadin eta ondorio egokiak eragin ditzan, honakoa sinatu eta bidaltzen dut, 
 
Zizur Nagusian, 20……..ko   ………………………………ren   ……………………..(e)an. 
 
(Sinadura) 
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III ERANSKINA 
 

 

 HELBURU BERERAKO DIRU-LAGUNTZA ESKAERARAKO                 
ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA 

 
 
…………………………………………………………………………………………………jaun/andreak, 
helbidea …………………………………………………………… NANa………………………………… 
telefono zenbakia …………………………………  Fax zenbakia ………………………………………… 
Edo haren ordez …………………………………………………………………………………………….. 
jaun/andreak, helbidea …………………………………………. NANa ………………………………… 
Telefono zenbakia ………………………………………………Fax zenbakia ............................................. 
eta diru-laguntzen deialdiaren ezagutza izanik, banakako ebaluaketa erregimenean, 2018. urtean 
Zizur Nagusian mugitzeko desgaitasun larriak dituzten pertsonei egokitutako  ordezko garraioa 
eskaintzeko, taxi-bonuaz baliatuta. NAO …….. zenbakian argitaratuta ……………………….. 
datan. 
 
 
Eskatutako deialdiarekin lotuta, ADIERAZTEN DU: 
 
 
     Ez duela beste inolako Administrazio Publikoko diru-laguntzarik eskatu ezta eskuratu ere, ez  
Erakunde publiko zein pribatukorik, ez nazional zein nazioartekorik deialdi honen helburu bera 
duenik. 
 
     Hurrengo diru-laguntzak beste Administrazio Publiko batzuetan eskatu izana, Erakunde 
publiko, pribatu zein partikularretan, nazionalak zein nazioartekoak, deialdi honen helburu bera 
dutenak.  
  
      Hurrengo diru-laguntzak beste Administrazio Publiko batzuetan eskuratu izana, Erakunde 
publiko, pribatu zein partikularretan, nazionalak zein nazioartekoetan, deialdi honen helburu 
bera dutenak:  
 
 
 
Eskatutako diru-laguntzak: (Data, erakundea eta zenbatekoa adierazi) 
 
 
 
Eskuratutako diru-laguntzak: (Data, erakundea eta zenbatekoa adierazi) 
 
 
 
Zizur Nagusian, 20……..ko   ………………………………ren   ……………………..(e)an. 
 
 
(Sinadura) 
 
 
 
 
 


